
InnovationsAgenterne inviterer ansøgere til EUs Horizon 2020-program til workshop om ”In-

dustrial Leadership” og SMV-Instrument-programmerne. 

 

 
GTS samarbejdet: AgroTech / Alexandra Instituttet / Bioneer / DBI / DELTA / DFM / DHI / FORCE Technology / Teknologisk Institut  

INDHOLD OG UDBYTTE 

Vil du og din virksomhed udvikle skelsættende teknologier og løsninger på samfundsudfordringer sammen med inter-

nationale partnere? Så er EUs Horizon 2020 et program for dig. Horizon 2020 sigter mod at fremskynde udviklingen af 

teknologier og innovationer, der vil danne grundlag for fremtidens virksomheder samt hjælpe innovative europæiske 

smv’er med at blive verdensførende. Har du lyst til at læse yderligere om EUs Horizon 2020 kan du se følgende link 

omhandlende The SME Instruments Agenda1 og Programme2. 

InnovationsAgenterne inviterer til workshop med fokus på, hvordan din projektansøgning fører til bevillinger. Her vil 

en række spændende indlægsholdere inspirere dig til at komme i gang, du hører erfaringer fra andre virksomheder, 

projektvurderingseksperter og meget mere. Det foregår på tre datoer fra kl. 10.00-15.00. Det er gratis at deltage: 

 Den 29. oktober hos Teknologisk Institut i Taastrup 

 Den 12. november hos Force Technology i Forskerparken i Odense 

 Den 14. december hos Teknologisk Institut i Aarhus  

Har du en projektidé, du gerne vil have sparring og vejledning omkring, kan du få hjælp af InnovationsAgenterne eller 

Enterprise Europe Network i løbet af workshoppens eftermiddagsprogram – du skal blot kontakte undertegnede i 

forvejen for at sikre dig en tid. 

PROGRAM 

Tidspunkt Dagsorden Indlægsholder 

10.00-10.15 Hvad kan InnovationsAgenterne gøre for interesserede H2020-ansø-
gere? 

InnovationsAgenterne 

10.15-10.45 Eurocenter: Introduktion til H2020 og ”SME-instrumentet”. Forsknings- og Innovati-
onsstyrelsen 

10.45-11.30 Hvad er kriterierne for en god evaluering? Hvorfor er projektansøgnin-
gernes Impact-beskrivelser væsentlige? 

Erfarne evaluatorer 

11.30-12.00 Hvordan kan ansøgere bruge EEN til partnersøgning? 
Hvad er EENs Key Account Manager-rolle ifm. SME-instrumentets fase 
1 og 2 

Entreprise Europe Net-
work 

12.00-12.30 En virksomhed/institution der har været gennem ansøgningsfase og er 
i projektfase, hvad er deres erfaringer? 

Dansk H2020-projekt re-
præsentant  

12.30-13.15 Frokost/Networking, Sandwich og vand  

13.15-15.00 Individuel vejledning 
(Reserver venligst tid med InnovationsAgenten i forvejen) 

InnovationsAgenter og 
EEN 

TILMELDING  
Skriv eller ring til Tom Chr. Thomsen senest en uge før workshopdato: tct@teknologisk.dk, 7220 2970 

 

 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/sme-instrument-0 
2 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument 
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